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Voorwoord 
 
 
Jaarlijks maken wij een verslag van wat zich heeft afgespeeld in het betreffende jaar, niet alleen als 
terugblik voor onszelf, de vrijwilligers en andere betrokkenen, maar ook voor de gemeente. De 
gemeente Rucphen is namelijk een belangrijk financier. Wij vertellen graag wat we allemaal hebben 
gedaan in 2021 en hoe wij de subsidie zinvol hebben besteed.  
 
2021 was een jaar met beperkingen, een bewogen jaar, waarin mensen steeds meer moeite kregen 
met alle maatregelen rondom corona, waardoor de behoefte aan contact met elkaar groeide. In mei 
konden we pas weer buitenactiviteiten opstarten met de jeugdclubs. In juni konden we weer 
“normaal” open. Na de zomerperiode konden we ook weer gewoon opstarten met de wekelijkse 
activiteiten, maar ook evenementen zoals de Strandspelen mochten weer. We merkten dat er in 
september een grote opkomst was van bezoekers, zowel jong als oud. Begin november kwamen er 
weer strengere maatregelen en moesten we om 17:00 uur de Trapkes sluiten, ook was er de QR-
check aan de deur. In december moesten we helemaal sluiten voor activiteiten en bezoekers. 
 
Wanneer het veilig kon, zijn we open geweest en werden reguliere activiteiten opgepakt. Er waren 
tijden met en zonder mondkapje, met en zonder 1,5 meter afstand, met en zonder QR-check.  
In tijden dat ons dorpshuis gesloten was, gingen bestuur, personeel en vrijwilligers door met zaken 
zoals een organisatieverandering, de Wet WBTR en UBO, een communicatieplan, project Buite 
Speule Sprundel, een nieuwe website en nog vele andere projecten zoals Vraag en Aanbod. Ook 
hebben we een aantal online activiteiten georganiseerd, zoals de Kerstparade 2.0 en een Fortnite 
toernooi voor de jeugd. Er werden nieuwe projecten uitgerold zoals de Sint Franciscusroute, het 
Toeristisch Informatie Punt, het Kabouterpad, onderhoud van het Hippelpad en de vergroening van 
de St Janstraat.  
 
We willen van de gelegenheid gebruik maken om al onze vrijwilligers, bezoekers en deelnemers, 
netwerkpartners en sponsors te bedanken voor hun inzet en betrokkenheid afgelopen jaar. Zonder 
hen hadden we dit alles niet kunnen organiseren. 
 
In dit verslag zetten we uiteen wat er in 2021 heeft gespeeld in dorpshuis De Trapkes en welke 
activiteiten we hebben ondernomen binnen de vijf uitvoeringsorganen van stichting Dorpswerk 
Sprundel. Verder is er een financieel hoofdstuk waarin onder meer uitleg gegeven wordt over de 
besteding van de subsidie. 
 
Sprundel, juli 2022 
Bestuur Stichting Dorpswerk Sprundel 
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Openstelling Dorpshuis De Trapkes 
 
 
Een deel van de subsidie die Dorpswerk Sprundel ontvangt, is voor de openstelling van het gebouw; 
Dorpshuis De Trapkes. Tevens beheert Dorpswerk de sportzaal die naast het dorpshuis staat. 
Om deze accommodaties goed te laten functioneren, zijn gekwalificeerde mensen nodig voor het 
schoonhouden, het onderhoud, om gasten te ontvangen en om de bar verantwoord te laten draaien. 
Vrijwilligers en additionele krachten in het beheer en onderhoud worden door een professionele 
kracht, onze beheerder, begeleid.  
 
Het dorpshuis is van en voor de hele gemeenschap. Iedereen; jong en oud, arm en rijk, met welke 
achtergrond of interesse ook, kan er elkaar ontmoeten en aan activiteiten mee doen. De ruimtes in 
het gebouw zijn in principe voor iedereen te huur, de MFA (Multi Functionele Accommodatie) is 
open wanneer daar behoefte aan is. De reguliere openingstijden zijn aangepast; dit jaar waren we 
rond de lunch ook open; van 9:00 tot 16:30 uur en ’s avonds vanaf 19:00 uur. Ons assortiment is 
uitgebreid met appeltaart en tosti. In 2021 konden we een gedeelte van het jaar beperkt of niet open 
door de opgelegde coronamaatregelen. Verder waren er periodes dat iedereen boven de 18 jaar hun 
QRcode moest tonen bij binnenkomst. Dit zorgde ervoor dat ongevaccineerden niet zonder testen 
voor toegang binnen konden.  
 
In de foyer kon men terecht voor een kop koffie, een praatje, kon men de krant of een tijdschrift 
lezen, een spelletje doen, darten en biljarten. Bij de Boekspot in de foyer kon men gratis boeken 
halen en brengen, vrijwilligers onderhouden deze kast en zorgen voor een leuk aanbod. Toen we 
gesloten waren hebben we de tijd gehad om de foyer een kleine make over te geven. De biechtstoel 
in de foyer werd in 2021 omgebouwd tot een mooie kast, waar foldermateriaal in kwam; het 
Toeristisch Informatie Punt. Verder zijn we in 2021 fietscafé geworden en hebben we ons 
aangesloten bij ANWB gastvrij. Toen de jeugdraad het Kabouterpad introduceerde, is er ook een 
kinderhoekje in de foyer gekomen.  
 
Dorpshuis De Trapkes biedt onderdak aan vele verenigingen en clubs. Zodra het kon, hebben zij 
afgelopen jaar gebruik gemaakt van de ruimtes, binnen de geldende regels. De wekelijkse, reguliere 
activiteiten hebben beperkt door kunnen. Grote, culturele activiteiten waren moeilijk te organiseren, 
vanwege maximale aantallen en de 1,5 meter maatregel. We merkten in het eerste half jaar dat 
vooral ouderen meer thuis bleven, mogelijk toch bang om corona op te lopen. Vanaf september was 
het weer ouderwets druk, velen hadden weer behoefte aan activiteit en ontmoeting tot we in 
december de deuren moesten sluiten. Helaas was er tijdens de lange lockdown niet voldoende werk 
om het personeel van de WVS aan de gang te houden. Zij kregen elders werk, gelukkig zijn ze na de 
lockdown bij ons teruggekomen.  
 
Wat afgelopen jaar nog heeft gespeeld rondom beheer was het overleg met de gemeente om de 
gymzaal wel of niet af te stoten. Er komt veel kijken bij de openstelling van de gymzaal; er zijn veel 
kosten voor energie en huur, ook de schoonmaak kost veel tijd en dus geld. Goede krachten hiervoor 
vinden was best lastig. Er is dit jaar nog geen besluit genomen wat met de gymzaal te doen. We 
willen zorg blijven dragen voor de openstelling van de gymzaal, mits we voldoende gecompenseerd 
worden door de gemeente. 
 
Daarnaast kampten onze buren, basisschool Vinkenbos, met een capaciteitsprobleem. Vanwege een 
komende verbouwing zouden er noodunits geplaatst moeten worden op het Kloosterplein. 
Uiteindelijk konden deze units na overleg met school, de Borgesiusstichting en de gemeente ook op 
het schoolterrein zelf geplaatst worden, waardoor het Kloosterplein vrij bleef voor parkeerplekken 
en evenementen. Dit ook ten goede voor de verkeersveiligheid op het plein. 
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Stichting Dorpswerk Sprundel 
 
 
Stichting Dorpswerk Sprundel werkt vanuit dorpshuis De Trapkes en ontvangt naast subsidie voor de 
openstelling van het gebouw, budget voor het sociaal cultureel werk. Daarvan bekostigt Dorpswerk 
onder andere personeel, kosten voor vrijwilligers en activiteiten.  
 
Bij Stichting Dorpswerk Sprundel vormen vrijwilligers de basis; het sociaal cultureel werk kan niet 
bestaan zonder vrijwilligers. Een vrijwilliger is iemand die uit vrije wil met een bepaalde regelmaat 
werkzaamheden verricht, buiten een vast dienstverband en onbetaald. Er zijn vele vrijwilligers actief, 
momenteel zijn er ruim 100 vrijwilligers actief bij Dorpswerk Sprundel; bestuursleden, kartrekkers bij 
de vijf uitvoeringsorganen, vrijwilligers binnen de verschillende werkgroepen en vrijwilligers in het 
beheer of achter de bar. Daarnaast zijn er in Sprundel veel additionele vrijwilligers, die bijvoorbeeld 
een keertje helpen bij een grotere activiteit. Dorpswerk is trots op al deze vrijwilligers! Zonder hen 
konden wij nooit zoveel mooie activiteiten en evenementen laten plaatvinden in ons dorpshuis, dit is 
aan de inzet van onze vrijwilligers te danken. 
 
Binnen Dorpswerk draagt het bestuur de eindverantwoording. Naast de vele vrijwilligers heeft 
Dorpswerk ook personeelsleden, afgelopen jaar zijn er personeelswisselingen geweest. Nadat de 
beheerder met pensioen ging en de voorgaande dorpswerker overleed, werden de taken verdeeld 
over twee beroepskrachten; een beheerder voor alle zaken rondom het dorpshuis en een 
dorpswerker voor het sociaal cultureel werk. Beide kregen een contract voor 27 uur per week.  
Afgelopen jaar zijn onze bestuurders wat meer afstand gaan nemen van de dagelijkse bedrijfsvoering 
en zich gaan beperken tot hun rol. Dat zij veel taken op zich namen, was in de voorgaande jaren 
namelijk zo gegroeid en zelfs noodzakelijk. Met het voordragen van de twee “nieuwe” gezichten is 
hier een omslag in gekomen, wat voor iedereen van belang is.  
 
Verder zijn de uren die hiernaast nog beschikbaar bleven voor beheerstaken, administratie, 
onderhoud en schoonmaak, het afgelopen jaar ingevuld door krachten gedetacheerd via het 
werkvoorzieningsschap en het re-integratiehuis. Vanaf september werd er een sociaal-cultureel 
werker extra ingezet voor het ouderenwerk in Sprundel en voor het SKW in Schijf, wat in 2021 nog 
onder verantwoording van Dorpswerk Sprundel viel. 
 
Met een heleboel vrijwilligers kun je veel bereiken en dat laat Sprundel keer op keer zien. We kunnen 
wel stellen dat er binnen Dorpswerk een prettige sfeer hangt en we veel verschillende vrijwilligers 
hebben, met ieder hun eigen expertise. In Sprundel zijn we ambitieus en helpen we elkaar. De sociale 
controle is groot, wat door de meesten als prettig wordt ervaren. 
Samen met al deze krachten binnen Dorpswerk proberen we onze doelen te behalen. We willen het 
sociaal-cultureel werk en de leefbaarheid in Sprundel in stand houden en bevorderen. Dorpswerk 
Sprundel wil bereiken dat het sociaal-cultureel werk zodanig functioneert, dat de inwoners zich 
optimaal als uniek en sociaal wezen kunnen ontplooien, dat de mensen oog en zorg hebben voor 
elkaar en dat de inwoners er toe bijdragen dat het prettig wonen, leven en samenleven in het dorp 
is. 
 
In de volgende hoofdstukken vertellen we per uitvoeringsorgaan de bijzonderheden van 2021. 
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Jeugdraad 
 
 
In het werkplan 2021 gaven we aan dat we dit jaar extra focus wilden hebben op het jeugd- en 
jongerenwerk, omdat dat de laatste jaren wat in de versukkeling was geraakt door gemis aan een 
vakkracht. Dat is dit jaar gelukt, met behulp van de aangestelde jeugd- en jongerenwerker, verder 
werd in 2021 de jeugdraadcommissie uitgebreid met nieuwe vrijwilligers en een bestuurslid. De 
jeugdraadcommissie vergadert regelmatig over vereniging-overstijgende activiteiten zoals de 
schetsboan, kluppebal, roefeldag, buitenspeeldag, Sprundel Got Talent, jeugddisco’s, Kerstparade en 
de Strandspelen. Verder worden er allerlei zaken rondom jeugd besproken, zoals overlast, 
speelgelegenheden en het aanbod van naschoolse activiteiten, ook de huisvesting en 
gebruiksmaterialen van het plaatselijk jeugd- en jongerenwerk komen te sprake. De jeugdraad 
verdeelt de subsidie die het Dorpswerk voor haar jeugd- en jongerenwerk beschikbaar stelt. Dit jaar 
hebben we het jeugdhonk kunnen opknappen met afsluitbare kasten en zijn er verbeteringen 
doorgevoerd mbt het geluid en de verlichting. Ook is er kleding aangeschaft voor de jeugdraad. Dit 
geeft het voordeel dat bij de activiteiten duidelijk is voor deelnemers en ouders welke vrijwilligers er 
in de organisatie zitten. Daarnaast geeft deze eenheid van shirts en fleecevesten een uniform beeld 
en een gevoel en uitstraling van eenheid. 
 
Volgens het beleid zouden er vergaderingen moeten plaatsvinden met de algemene jeugdraad; 
afgevaardigden van verenigingen en clubs in Sprundel. Omdat er veel activiteiten niet door konden 
gaan, zag men in 2021 geen noodzaak om te vergaderen. Daarnaast was fysiek bij elkaar komen door 
de coronamaatregelen ook niet gewenst. Verder zitten de meeste verenigingen en clubs bij de 
vergadering van de Verenigingsraad en willen zij niet dubbel vergaderen. De jeugdraadcommissie is 
op zoek naar een uitdagend en interessant format om de algemene jeugdraadbijeenkomsten nieuw 
leven in te blazen. Afgelopen jaar hebben we wel een groep in WhatsApp aangemaakt, zodat we toch 
makkelijk contact kunnen leggen met elkaar. 
Wanneer het kon was de Open Mic Night er op vrijdagavond. De vrijdagavonden gelden nog steeds 
als samenscholingen waar gezongen en muziek gemaakt kan worden. Iedereen blijft welkom om zich 
bij de groep aan te sluiten, maar het is ook mogelijk om willekeurig op een vrijdagavond aan te 
sluiten; dit gebeurde in 2021 ook een paar keer met een aantal nieuwe, potentiële leden. Helaas 
waren er geen evenementen afgelopen jaar om optredens te verzorgen.  
Het afgelopen jaar konden wekelijkse, reguliere activiteiten voor de jeugd onder de paraplu van 
Dorpswerk redelijk doorgaan van mei t/m juli en september tot begin december. Wekelijkse 
activiteiten van Dorpswerk Sprundel bestonden het afgelopen jaar uit de doe van alles club op 
maandagavond, de creatieve middag op donderdag en het jeugdhonk op vrijdagavond.  
Het doel van de doe van alles club is kinderen een leuke en zinvolle vrijetijdsbesteding te bieden. Het 
afgelopen jaar kwamen er wekelijks veel kinderen op de activiteit af; zo’n 15 tot 20 kinderen per 
avond. 
 
De creatieve middag is in de plaats gekomen van tekenles en de knutselclub. Voor de tekenles was 
weinig animo meer, maar voor knutselen was er juist veel interesse. Tekenen richtte zich vooral op 
de kinderen vanaf groep 6, voor knutselen gaven zich steeds meer jongere kinderen op. Wekelijks 
kwamen er twee groepen van 12 kinderen, een groei ten opzichte van vorig jaar. Eén groep betrof 
kinderen van groep 3 t/m 5 en de andere groep had deelnemers van groep 5 t/m 7. Er was zelfs nog 
een wachtlijst voor de creatieve middag, maar vanwege te weinig vrijwilligers en onzekerheden door 
corona, konden we niet iedereen toelaten. Het was afgelopen jaar lastig om vrijwilligers te vinden 
om wekelijks de groep te draaien en toen we eenmaal enthousiaste vrijwilligers hadden, gooiden de 
coronamaatregelen roet in het eten.  
Voor jongeren was er tijdens de lockdown weinig te doen. In de carnavalsvakantie hebben we 
daarom een online Fortnite toernooi georganiseerd, dit was erg leuk en er deden veel jongeren aan 
mee. In dorpshuis De Trapkes is een ruimte speciaal voor jongeren ingericht, het wordt het 



8 
 

jeugdhonk genoemd. Jongeren tussen de 11 en 15 jaar kunnen er chillen, kletsen of een spelletje 
spelen, ook gaan ze altijd wel even naar de gymzaal. 
Vanaf mei kon het jeugdhonk op de vrijdagavond weer open. in het begin hadden we nog 
buitenactiviteiten. Tijdens deze avonden kregen we regelmatig bezoek van de gemeentelijk 
jeugdwerker en ook de BOA is een keer langs geweest. We merkten dat er na de zomer maar weinig 
jongeren naar het jeugdhonk kwamen. Als we de jongeren in de WhatsApp groepen vroegen wat ze 
graag wilden doen, kwam er geen tot weinig reactie. De jeugd was erg lastig te bereiken, vooral de 
groep 15+ waar we graag het een en ander voor en door mee willen organiseren. 
 
In het werkplan 2021 werd gesproken over nieuw op te starten activiteiten; muzikale vorming, 
theater, toneel en dans, beweging/sport en een mountainbikeclub. Vanwege corona was het lastig 
een nieuwe activiteit op te zetten, aan theater, toneel en dans is nagenoeg niets gedaan, oa. doordat 
Sprundel got Talent geen doorgang kon vinden. Sport en spel is, wanneer dat kon, eens per maand 
samen met de gemeentelijk jongerenwerker aangeboden aan groep 6 t/m 8, er kwamen zo’n 12 
kinderen per keer op af. Rondom muzikale vorming zijn verschillende bijeenkomsten geweest met de 
jeugd-en jongerenwerker, een drietal muzikanten (vrijwilligers), twee stagiaires en school. Ook hier 
gooide corona roet in het eten en kwam dit niet van de grond. 
 
De jaarlijkse activiteiten konden, vanwege hun evenement-achtige karakter, niet allemaal 
plaatsvinden vanwege de coronamaatregelen. De buitenspeeldag en de strandspelen konden wel 
doorgaan, bij de buitenspeeldag deden 100 kinderen mee en bij de strandspelen elke ochtend zo’n 
40 peuters en kleuters, ’s middags 100 kinderen en ’s avonds 40 jongeren. Het waren succesvolle, 
gezellige, sportieve dagen. In de kerstperiode kon de Kerstparade niet doorgaan, we hebben toen 
een alternatief opgezet; met onder andere een rendierzoekspel waarop 31 antwoordformulieren 
ingeleverd werden. 
 
 Bij de jeugdraad aangesloten zelfstandige clubs: 

- Dansvereniging Carmencita heeft zoveel als mogelijk les gegeven, optredens waren niet 
mogelijk. Als corona de danslessen onmogelijk maakte, werd contributie terugbetaald; 

- Bij de scouting konden er geen grote activiteiten plaatsvinden en werden zoveel als mogelijk de 
wekelijkse opkomsten in hun eigen gebouw gehouden. In de zomerperiode kon het kamp 
doorgaan. Dit jaar heeft de scouting nieuwe kinderen mogen verwelkomen. Inmiddels zijn er  
7 speltakken, hierdoor zijn kinderen van 5 t/m 23 jaar welkom; 

- De jeugdafdeling van SV Sprundel is t.o.v. 2020 gegroeid met 38 leden. Het is weer gelukt om 
ieder team van begeleiding/trainers te voorzien. Er kon getraind worden door de jeugd en er is 
in het voorjaar een vriendjes- en vriendinnetjesdag georganiseerd. Vanwege corona kon de 
competitie pas in september weer aanvangen. 

  
Het Fatimapark werd afgelopen jaar steeds meer als speelterrein gebruikt. Sinds corona is er nog 
meer behoefte aan een groene speelomgeving, het Fatimapark is het enige centraal gelegen stukje 
natuur in Sprundel, echter niet geschikt om te ravotten vanwege de monumenten en het 
nabijgelegen kerkhof. Daarop heeft een stagiaire een enquête uitgezet rondom speelgelegenheden 
in Sprundel. Hieruit bleek dat er voldoende speeltuintjes zijn in ons dorp voor kinderen tot 9 jaar, 
maar er behoefte is aan een uitdagende groene speelruimte voor de doelgroep boven 9 jaar. Hierop 
is het project Buite Speule Sprundel ontstaan. In 2021 heeft er regelmatig overleg plaats gevonden 
rondom het project, zowel intern, de omgeving, als met medewerkers van de gemeente.  
Wat al snel gerealiseerd kon worden vanuit dit project was het Kabouterpad; 12 kabouterpalen in het 
Fatimapark in Sprundel en 1 kabouter op het Kloosterplein, die elk hun eigen verhaal vertellen via 
hun QR-code. Het werd een grootse opening met bij iedere kabouterpaal iets speciaals; zoals een 
stukje muziek en een dans door plaatselijke verenigingen. Er was veel belangstelling en in de weken 
hierna kwamen er veel kleine kinderen met hun (groot)ouders op het pad af. Hiermee proberen we 
ook een nieuwe doelgroep te bereiken in De Trapkes, want de jeugd heeft de toekomst. Tijdens de 
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kerstperiode kregen de kabouters een kerstmuts op en werd door verschillende kabouters een 
kerstverhaal verteld. 
 
De jeugd had het extra moeilijk dit jaar; elkaar niet zomaar kunnen ontmoeten, veel online les, niet 
de gebruikelijke feestjes en uitjes. Jongeren zaten al veel binnen achter hun schermpjes en dat is er 
met corona niet minder op geworden. Gelukkig viel de overlast door jongeren in Sprundel best mee. 
Er is wel wat vuurwerkoverlast geweest, overlast in speeltuintjes en baldadigheid in het Fatimapark.  
Gelukkig was er een goed contact tussen de jeugd- en jongerenwerker, gemeentelijk 
jongerenwerker, boa en wijkagent en kon er snel actie ondernomen worden. 
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Cursuswerk 
 
 
Vanuit inwoners komt vraag naar bepaalde cursussen en de cursuswerkgroep doet ook zelf een 
aanbod. Aan de cursussen kan iedereen deelnemen. De cursuswerkgroep regelt docenten, 
gastvrouwen en –heren, accommodatie, financiën en de verdere organisatie van de cursussen die 
passen binnen de doelstelling van de stichting. De cursisten dekken de kosten van de verbruikte 
materialen, de docentkosten en de huur van ruimte en apparatuur. Dit alles is in 2021 prima 
verlopen. 
 
In 2021 heeft het cursuswerk verschillende cursussen georganiseerd. Er was een groep 
bloemschikken met 14 leden en er waren 4 groepen van elk 8 personen die kwamen koken. Er waren 
2 groepen yoga van 11 leden en 1 groep van 12 personen deed pilates. Er was ook een leesgroep van 
gemiddeld 10 personen. Houdings- en bewegingsgym had een grote groep van 20 personen. Voor 
Spaans was er een beginnerscursus en waren er twee vervolgcursussen van elk 5 personen. 
 
Er zijn in 2021 geen nieuwe cursussen gestart, het was al fijn om de bestaande cursussen op te 
kunnen starten. Van alle cursussen zijn er inhaallessen geweest, die de leden nog tegoed hadden 
vanwege corona. In juni kon yoga starten en in september zijn de andere cursussen weer begonnen. 
De werkgroep is afgelopen jaar één keer fysiek bij elkaar gekomen om te vergaderen. 
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Verenigingsraad 
 
 
In 2021 is de Verenigingsraad één keer fysiek bij elkaar gekomen, het was een goed bezochte 
vergadering. Aanwezig waren: Dorpswerk, EHBO, KBO, Carnavalsstichting, Scouting, Speulend 
Sprundel, Zorgnetwerk, St.Jan Baptist, ’t Aarmend, parochie, Sv Sprundel, Buurtschap ‘d Hei, 
ondernemersvereniging, Oranje-en St. Nicolaascomité en Wijkvereniging Achter de st. Jan. Het doel 
van de Verenigingsraad is afstemming en samenwerking tussen de verschillende verenigingen en 
clubs in Sprundel en het uitwisselen van informatie en ervaringen. Binnen de verenigingsraad wordt 
gekeken waar gebruik gemaakt kan worden van elkaars mogelijkheden en materialen.  
 
In 2021 konden er minder grote activiteiten doorgaan dan we gewend zijn. Verenigingen hebben 
vaker buitenactiviteiten georganiseerd dan anders, vanwege coronamaatregelen. Opgemerkt werd 
dat verenigingen en clubs leden verloren en dat het lastig was om nieuwe bestuursleden te vinden. 
Het gevolg van de carnavalsstichting is flink geslonken en daarom zijn ze op zoek naar nieuwe leden. 
Verder heeft de penningmeester dit jaar aangegeven te willen stoppen, er wordt dus gezocht naar 
een nieuwe penningmeester voor devVerenigingsraad. 
 
Met de 4 meiviering heeft muziekvereniging DHV-VHV de TapToe gespeeld en was er een 
kranslegging. De Strandspelen konden doorgaan, hierin was een fijne samenwerking tussen de 
jeugdraad en de verenigingsraad. Het waren drie leuke dagen vol sport en spel voor de jeugd, met 
veel deelnemers. De Kerstparade kon door corona niet in de oorspronkelijke vorm doorgaan. Toch 
heeft een grote groep vrijwilligers het Kloosterplein weer omgetoverd tot het mooi verlichte en 
aangeklede Kerstparadeplein met kerstbomen, de kerststal en een wensboom van Roparun team SV 
Sprundel. Voor de kinderen was er een speurtocht door de wijken. De kabouters in het Fatimapark 
verkleed als kerstmannen, vertelden het kerstverhaal. Veel (groot)ouders en (klein)kinderen hebben 
voor, tijdens en na Kerstmis het Kerstparadeplein bezocht en genoten van de prachtige aankleding. 
 
Bestuursleden van Dorpswerk Sprundel, de ondernemersvereniging, de heemkundekring, de 
parochie en de molenstichting vormen inmiddels al vijf jaar samen de werkgroep Beleef Sprundel. 
Beleef Sprundel is afgelopen jaar heel actief geweest met oa. De Sint Fransiscusroute, waaraan een 
puzzeltocht was gekoppeld. Meer dan 500 antwoordformulieren zijn er ingeleverd. 
Het Toeristisch Informatie Punt is gerealiseerd in de foyer van dorpshuis de Trapkes. Verder is Beleef 
Sprundel druk bezig geweest om Sprundel aantrekkelijker te maken voor inwoners én bezoekers, 
hierin werd ook samen gewerkt met de gemeente, afdeling toerisme. Zo werd er ook onderhoud 
gepleegd aan het Hippelpad en werden de boomperken in de Sint Janstraat verfraaid. Met het 
plaatsen van een overzichtsbord werd in 2021 de inrichting en aankleding van het dorscentrum 
afgesloten. Daarnaast is er door studenten van BUAS Breda een promotiefilmpje gemaakt voor 
Beleef Sprundel. En er is een start gemaakt met de werkgroep ‘100 jaar kerkgebouw’, waarvan de 
festiviteiten in september 2022 plaats zullen vinden. 
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Wijkenoverleg 
 
 
Het dorp Sprundel met 5300 inwoners kent negen wijken. Acht wijken daarvan hebben een 
wijkvereniging. Wijkverenigingen hebben tot doel de leefbaarheid in de wijk te bevorderen, daarbij 
wordt gedacht aan sociale samenhang, inrichting, veiligheid en zorg in de wijk en het dorp. 
Vertegenwoordigers van die wijken komen normaal gesproken drie keer per jaar samen om 
informatie uit te wisselen, een commissie bereidt de bijeenkomsten voor en coördineert. Door 
corona kwam het Wijkenoverleg in 2021 slechts één keer bijeen.  
 
De activiteiten leden sterk onder de pandemie, de traditionele wijk-overstijgende activiteiten zoals 
de fietsvierdaagse, de wandelvierdaagse en de kaartavond konden niet doorgaan. Het biljarten en 
darten tussen de wijken lag vrijwel het hele jaar stil. Creatief en passend binnen de 
coronamaatregelen, organiseerden enkele wijkverenigingen, op momenten dat het kon, in eigen 
kring nog wel leuke activiteiten, zoals wandelen, Halloween, fietsen of een barbecue. 
Nieuwe bewoners in een wijk verwelkomen en daarbij informeren over de wijk en het dorp is 
moeilijker geworden nadat in mei 2018 de AVG (privacywet) werd ingevoerd. Nu moet men zelf in de 
gaten houden wie er nieuw in de wijk is, en men wil voorzien van een welkomstpakket. 
 
Het wijkenoverleg was vertegenwoordigd in de ontwikkelingsgroep Sprundel van de gemeente. Die 
groep kwam door corona in 2021 slechts één keer samen. Bouwen op de locaties Boerderij Ros en 
Neerhof kwam ter sprake, maar concreet gebeurde daar in het voorbije jaar niets. Wel werd druk 
gebouwd op locatie Ruitenheer. Er blijkt een grote behoefte aan woningen, vooral bij starters en 
senioren. 
Onder aanvoering van de jeugdraad is het project ‘Buiten Speule’ gestart. Belangrijk doel daarvan is 
het creëren van een uitdagende speelruimte voor jeugd van 9 tot 13 jaar. Even waren er problemen 
omdat deze leeftijdsgroep het Fatimapark als speelterrein ging gebruiken. Dankzij samenwerking met 
gemeente, BOA’s en wijkagent zijn deze problemen beteugeld, maar in de door de problemen 
onderstreepte behoefte is niet voorzien. Door bebording die aangeeft dat het hele park 
voetgangersgebied is, is verwarring ontstaan, want er lopen twee fietsroutes door het park en in het 
park zijn parkeerplaatsen voor bezoekers van de begraafplaats. 
Op verzoek van wijk ’t Brouwersnest heeft de gemeente ter beveiliging bij het speeltuintje een 
verkeerssluis toegezegd. Ook beloofde de gemeente reflectorpaaltjes bij een straat in het 
buitengebied. Gemeente en Dorpswerk (Beleef Sprundel) werkten samen aan vergroening van de St. 
Janstraat, onder meer door boomspiegels te laten beplanten en geveltuintjes te promoten. 
 
Signalen richting gemeente, omtrent de verkeerssituatie in de St. Janstraat (oa. vrachtwagenverkeer), 
hebben nog niet tot gewenste reacties geleid. 
Bewoners nabij de oversteek Boterstraat/Munnikendijk van de Bredasebaan vroegen de gemeente 
om een spiegel, maar tot hun schrik werd voorgesteld om de voorrangsregel te veranderen (alle 
straten van rechts voorrang). 
 
Corine Roks en Pieter Aarts waren in 2021 de coördinatoren van Buurtpreventie Sprundel. 
Maandelijks wandelen 5 á 8 buurtpreventisten op een avond door de dorpskom. Sprundel telde vorig 
jaar 35 buurtpreventisten. In totaal zijn er in het dorp zijn 900 inwoners aangesloten op de Buurtapp 
van hun wijk. In het buitengebied fietsen buurtpreventisten regelmatig rond, of laten de hond uit in 
hun buurtpreventiejas. 
Door corona is de wijktafel - met BOA, wijkagent, woningcorporatie, Dorpswerk en wijkzuster – in 
heel 2021 niet bij elkaar geweest. Ervaren is dat de AVG (privacywet) een goede samenwerking van 
de verschillende disciplines erg moeilijk maakt. 
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Zowel tijdens de landelijke opschoondag in maart als tijdens de World Cleanup day in september 
werd extra actie gevoerd om het probleem van zwerfvuil onder de aandacht te brengen en 
vrijwilligers te werven om zwerfvuil te ruimen. Er meldden zich daardoor enkele nieuwe vrijwilligers 
aan. De groep telde toen 24 volwassenen en 5 kinderen. Op het eind van het jaar heeft Sprundel 
Schoon een werkgroep gevormd. Vrijwel heel Sprundel, zowel in dorpskom als in het buitengebied, 
wordt nu door de vrijwilligers regelmatig zwerfvuil geruimd. Saskia Hontelé die in 2019 het initiatief 
tot Sprundel Schoon nam en zich er nog steeds het meest fanatiek voor inzet, ontving op de World 
Cleanupday een gemeentelijke pluim. 
Begin december werden door vuurwerk twee hondenpoepbakken en een dispenser van 
hondenpoepzakjes vernield. Ondanks dat er een vuurwerkverbod heerste hebben de 
wijkverenigingen bij de jaarwisseling de hondenpoepbakken uit voorzorg afgesloten en heeft 
Sprundel Schoon met posters en via de wijkverenigingen opgeroepen om vervuiling door vuurwerk 
tegen te gaan. De hondenpoepbakken werden verder gespaard, maar er was nog heel veel 
vuurwerkafval, gevaarlijk voor mens en dier, te ruimen. Statiegeld op petflesjes heeft het aantal op te 
ruimen flesjes sterk verminderd. Uitgezien wordt naar statiegeld op blikjes, eind 2022. 
 
Tijdens de coronapandemie was er in verschillende wijken bijzondere aandacht voor mensen die 
daar behoefte aan hadden. Daarnaast meldden zich zeven volwassenen om klusjes te doen voor 
mensen die vanwege corona of de coronamaatregelen daar zelf niet toe in staat waren. Opvallend 
was dat hier maar weinig gebruik van werd gemaakt. 
De gemeente vroeg aan onze stichting om de behoefte in te vullen na het afschaffen van de 
dienstencheques. Het dorpswerk heeft daarop extra ingezet op het bundelen en afstemmen van de 
in het dorps aanwezige zorg. Ook de wijken zijn betrokken bij het opzetten van aandacht en zorg 
dichtbij, in samenspel met andere plaatselijke en regionale vrijwilligers- en professionele instellingen. 
Daarbij dan ook aandacht voor het bestrijden van eenzaamheid. Tot het vormen van een 
‘zorggroepje’ per wijk is het (nog) niet gekomen. 
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Zorgnetwerk 
 
 
Het zorgnetwerk heeft afgelopen jaar twee keer met de commissie, en twee keer met de 
verschillende netwerkpartners kunnen vergaderen. Door corona verviel in het begin van 2021 zowel 
een commissievergadering als een netwerkvergadering, daarop is wel informatie naar betrokkenen 
gestuurd. Het zorgnetwerk draagt bij aan afstemming van de activiteiten van de diverse organisaties 
die zich met zorg bezig houden, behartigt zorgbelangen, signaleert, informeert, adviseert, bekijkt 
waar hiaten zitten en probeert hier oplossingen voor te vinden. Tijdens de vergadering met het 
Zorgnetwerk nemen zo’n 15-20 netwerkpartners deel, het is zinvol om met zo’n grote groep 
vrijwilligers en professionals de samenwerking rondom zorg en welzijn te bespreken en te 
verbeteren. Bij de deelnemende beroepskrachten zijn wisselingen geweest, met name GGZ en 
Maatschappelijk Werk. De netwerkpartners in het bestaande zorgnetwerk zijn : steunpunt Sint 
Janshof, wijkzuster, Zonnebloem, clientondersteuner, Welzijnsgroep, Alzheimerconsulent, KBO, 
Kruiswerk, pastor, maatschappelijk werk, mantelzorg, Thuisvester en Dorpswerk. Dit jaar is 
Humanitas als nieuwe deelnemer toegetreden 
 
Afgelopen jaar zijn er verschillende overleggen geweest rondom Vraag en Aanbod en het project 
Sprundel Samen Sterk. Omdat de gemeente Rucphen per 1-1-2022 stopt met de dienstencheques 
kwam het voorstel vanuit de wethouder om in elk dorp een “Vraag en Aanbod” in te richten. 
Bedoeling is dat een vrijwillige coördinator een centrale bemand, die een vrijwilliger aan een 
hulpvrager koppelt, het gaat hierbij vooral om klusjes. In Sprundel willen we dit project uitbreiden en 
zorg en ondersteuning aan alle bewoners bieden, vanuit een centrale plek waar mensen van alle 
leeftijden met allerlei vragen terecht kunnen en spoedig geholpen worden. We willen komen tot 
optimaal dorpsgericht samenwerken. We denken hierbij niet aan een vrijwilliger, maar aan een 
beroepskracht in samenwerking met een vrijwilliger. In 2022 zullen de projecten verder opgepakt 
worden, hopelijk met samenwerking van de gemeente. 
 
Een belangrijke functie van Dorpswerk is eenzaamheid bestrijden door ontmoeting te bevorderen; 
ontmoeting bevordert ook de sociale samenhang. Een grote variëteit aan activiteiten wordt door 
verschillende verenigingen en instellingen ter plaatse georganiseerd. Een groot deel van die 
activiteiten vindt in het dorpshuis plaats. Per 1 september 2021 werd er een parttime werker 
aangesteld voor het ouderenwerk, o.a. om de handwerkclub nieuw leven in te blazen en aandacht te 
besteden aan de alleenstaandensoos. Voor de handwerkclub hebben we geprobeerd een breder 
publiek te trekken, onder meer door de naam te veranderden van handwerkclub naar hobbyclub 
(algemener creatief). Eind 2021 heeft dit nog geen vruchten afgeworpen onder meer door de 
coronamaatregelen. 
De alleenstaandensoos draait met 10 leden. Elke maand komen ze op een woensdagmiddag bij 
elkaar. Kiwanis sponsorde een diner waar we alleenstaande ouderen voor uit mochten nodigen. 
Veertien alleenstaanden hadden zo een gezellig etentje tijdens de kersttijd. 
 
Ouderen waren, in tijden dat we open mochten, welkom in de foyer van dorpshuis De Trapkes om 
elkaar te ontmoeten, de krant, een boek of tijdschrift te lezen, te internetten, te biljarten, te kaarten, 
te darten, te sjoelen, rummikub te spelen, enzovoort.  
Afgelopen jaar is er een projectplan geschreven voor de zondagmiddagmatinée die we willen 
opstarten in 2022. Uit eerdere enquêtes is gebleken dat er behoefte is aan een openstelling op 
zondag. Verenigingen en clubs kunnen een optreden of activiteit verzorgen en er kan ook een praatje 
worden gemaakt of een spelletje gespeeld worden in de foyer. Vooral eenzame inwoners worden 
uitgenodigd om naar De Trapkes te komen, maar de openstelling is voor iedereen van jong tot oud.  
 
Samenwerking met KBO, Dorpswerk en Sint Janshof kwam vooral tot uiting bij de Nationale 
ouderendag. Via deze organisaties is er een groot bereik van senioren. 
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Onder het Zorgnetwerk valt ook de rouwbezoekgroep, een groep onder leiding van de parochie en 
onze stichting. In 2021 was de rouwbezoekgroep op de hoogte van 39 overleden Sprundelse 
inwoners. Aan 20 partners van hen is rouwbezoek aangeboden en 16 maakten daar gebruik van. Bij 
een enkeling blijft het bij één rouwbezoek, bij anderen kan het tot meerdere bezoeken oplopen. Na 
de rouwperiode hebben velen van hen nog steeds behoefte aan een praatje.  
De rouwbezoekgroep is afgelopen jaar uitgebreid met twee dames; twee heren zijn vanwege hun 
leeftijd gestopt. Buiten de pastor zijn er nu geen mannelijke leden. Er worden gezocht naar 
mannelijke leden, want er zijn rouwenden die liever een man dan een vrouw op bezoek krijgen. 
 
Verder valt de Dorpsbus onder het zorgnetwerk. Nadat de plaatselijke bushalte verviel is deze dienst 
in het leven geroepen voor de inwoners van Sprundel en St Willebord. Mensen die daar behoefte aan 
hebben, kunnen van deur naar deur gebracht worden tegen een kleine vergoeding. Dit jaar bestond 
de werkgroep uit vijf vrijwillige chauffeurs, drie planners en twee coördinatoren. Vanwege corona 
heeft de Dorpsbus weinig gereden.  
 
Dorpswerk Sprundel heeft verder meegewerkt aan het realiseren van een duofiets bij het Sint 
Janshof. Deze is te huur en rijdt met vrijwilligers vanaf 1 april 2021.  
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Financieel, baten en lasten 
 
Vanaf 2020 hebben we te maken met corona. De gevolgen van de coronamaatregelen, vooral van de 
lockdown, zie je terug in de cijfers over 2021: 
 
Baten: 
 De ontvangsten, buffet, verhuur en diversen zijn verder afgenomen.  

In deze grafiek zijn de ontvangsten van de jaren 2019, 2020 en 2021 naast elkaar gezet: 

 
 Het ontvangen subsidiebedrag van de gemeente is ten opzichte van 2020 gestegen met  

€ 2.614,00 en hebben we als volgt in de cijfers opgenomen: 

 
 

- In 2021 hebben we een beroep gedaan op financiële coronasteunmaatregelen; de NOW-
regeling, de TVL-regeling en van de gemeente is een extra bedrag van € 12.500,00 ontvangen 
(tijdelijke subsidie coronasteunfonds 2021). Uit een voorlopige berekening blijkt wel dat een 
gedeelte van de ontvangen NOW-regeling terug betaald zal moeten worden. 
 

Lasten: 
- De personeelskosten zijn nog altijd fors lager dan voor de coronaperiode en zijn, ten opzichte 

van 2020 licht gestegen. 
- De huisvestingskosten en de organisatiekosten zijn iets afgenomen ten opzichte van het vorige 

jaar. 
- De activiteitenkosten zijn gestegen; ondanks de coronamaatregelen hebben we een aantal 

activiteiten, vooral voor de jeugd, kunnen organiseren.  
 
 
De daadwerkelijke cijfers over 2021 wijken fors af van de begrote cijfers 2021; bij het opstellen van 
de begroting 2021 (in 2019) was corona nog niet in beeld. 
 
Het jaar 2021 is, financieel, afgesloten met een positief resultaat van € 6.260,49 
Dit resultaat wordt toegevoegd aan de investeringsreserves. 
  

2021 2020 2019
Welzijnswerk 57.981 56.440 55.524
Inloop 31.476 30.640 30.155
Activiteiten 6.446 6.275 6.168
Overig 2.496 2.430 2.392
Totaal 98.399 95.785 94.239
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Hieronder staan de cijfers (uitgaven en ontvangsten) over 2021. Ter vergelijking zijn ook de cijfers 
van de jaren 2020 en 2019 toegevoegd en de begroting over 2021. 
 
Een gedetailleerde weergave vindt u in het accountantsrapport over het boekjaar 2021 
 
 

 
  

  Exploitatieoverzicht 2021

UITGAVEN Begroting Exploitatie Exploitatie Exploitatie
2021 2021 2020 2019

Dorpswerker (1) 0,00 31.305,26 61.430,40
Dorpswerker (2) 32.145,48 18.462,22
Dorpswerker (3) 1.822,05
Dorpswerker (4) 4.711,22
Invulling vervanging ziekte Dorpswerker 0,00 6.417,07 4.534,38
Invulling vervanging ziekte Dorpswerker 0,00 -53,06 4.755,58
Ziekteverzuimverzekering: uitkering 0,00 -24.142,12 -31.110,80
Ziekteverzuimverzekering: premie 2.586,98 2.944,84 3.579,37

totaal Dorpswerker 58.000,00 41.265,73 34.934,21 43.188,93

Salaris Beh. Personeel (1) 17.057,35 37.886,93 36.910,17
Salaris Beh. Personeel (2) 27.000,00 18.486,78 17.677,92

Salaris Huish. personeel 0,00 2.283,39 1.109,22

Premie Ziekteverzuimverzekering Beh+Huish 2.917,23 3.207,92 3.136,86
totaal Beh + Huish. Pers 54.000,00 46.974,58 61.865,02 58.834,17

bijzondere beloningen 1.000,00 0,00 0,00 427,20
WSW personeel 19.000,00 11.787,87 7.919,66 17.426,81
Vrijwilligers 17.500,00 6.748,53 6.164,16 14.931,70
Overige personeelskosten 1.000,00 4.318,25 2.206,05 1.382,33
loonadministratie 1.600,00 1.830,10 2.679,55 2.016,10
Overige verg. Personeel 300,00 0,00 0,00 0,00
Doorbelaste pers. Kst sportzaal -6.000,00 -2.496,00 -2.496,00 -6.055,96
Werkgeversvereniging 1.100,00 1.027,61 1.122,71 1.084,90
Tegemoetkoming WTL 0,00 -476,00 -357,00 0,00
Compensatie Corona NOW 0,00 -13.104,00 -13.406,00 0,00
Reserveren verrekening NOW 2021 6.587,00
Verschil (oa vrijval voorz loopb budget) 0,00 -424,44 -1.223,44 -1.205,23
TOTALE PERSONEELSKOSTEN 147.500,00 104.039,23 99.408,92 132.030,95
  
Onderhoud inventaris/inrichting 6.900,00 4.591,39 3.913,45 7.073,07
Reservering akoustiek Zijbeuk Noord 0,00 0,00 0,00 2.300,00
Reservering LED verlichting toneel 0,00 0,00 0,00 2.900,00
Inrichting TIP 0,00 -1.139,57 0,00 0,00
Verzekerings schade 0,00 0,00 -419,76 -518,96
Schoonmaakartikelen 1.500,00 965,17 1.465,81 1.052,38
Overige reinigingskosten 2.200,00 711,61 928,32 2.247,96
Electriciteit 9.500,00 11.408,71 9.863,58 9.596,25
Gas 10.500,00 9.465,51 9.620,47 11.944,47
Water 300,00 130,77 323,88 264,59
Office Plus (tel/internet/tv) 1.500,00 1.463,64 1.405,74 828,86
Overige huisvestingkosten 1.350,00 922,59 1.151,27 1.354,45
Belastingen/heffingen 2.000,00 -1.260,96 385,18 1.959,44
Verzekeringen 1.250,00 76,32 1.071,74 1.214,55
TOTALE HUISVESTINGSKOSTEN 37.000,00 27.335,18 29.709,68 42.217,06
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  Exploitatieoverzicht 2021

UITGAVEN Begroting Exploitatie Exploitatie Exploitatie
2021 2021 2020 2019

Porti/vracht/bezorg kosten 150,00 0,00 -13,95 165,73
kopieer / printwerk 150,00 1.514,82 324,22 -112,60
Kantoor 1.350,00 823,66 431,27 749,88
KING Software abonnement 0,00 629,40 479,40 419,40
CCV abonnement 0,00 594,17 235,56 0,00
Bestuurskosten 1.400,00 765,84 1.190,78 1.313,47
Bestuurders aansprakelijkheidsverz 400,00 -114,11 212,12 424,22
Vrijwilligers algemeen 2.400,00 1.883,39 1.264,12 2.669,11
Beheerkosten 120,00 0,00 50,00 97,50
Documentatie/abonnementen 1.000,00 693,74 857,30 1.200,29
Accountenz 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.407,01
Representatie/Public relations 800,00 581,49 943,99 680,70
Communicatie 239,30 0,00 0,00
Betalingsverschilen 0,00 719,94 173,66 1.087,55
Afboeken debiteuren 1.601,02 0,00 0,00
Reservering ICT 0,00 0,00 0,00 2.000,00
Reservering WIFI netwerk 0,00 0,00 1.800,00 0,00
Reservering Presentatie 0,00 0,00 5.700,00 0,00
Overige algemene organisatiekosten 130,00 307,70 7,50 10,00
Bankkosten 750,00 533,31 614,01 723,79
Bankrente 0,00 -4,89 -8,28 -5,78
Niet verrekenbare BTW 3.500,00 6.384,34 3.351,71 3.959,49
ALGEMENE ORGANISATIE KOSTEN + BANK 13.500,00 18.503,12 18.963,41 16.789,76

Jeugdraad 200,00 1.093,03 142,56 130,30
Jeugdhonk 1.000,00 597,13 680,40 958,66
Jongeren 15+ 500,00 0,00 0,00
Reservering Jeugdhonk facelift/materialen 0,00 0,00 0,00 2.300,00
Algemeen jeugdwerk 0,00 1.755,95 1.180,25 0,00
Sprundel got talent 0,00 0,00 0,00 136,52
Roefeldag 200,00 0,00 37,10 198,45
Straat Buiten speeldag 100,00 238,12 0,00 51,80
Jeugddisco en kluppebal 0,00 11,19 -97,43 -114,47
Strandspelen 0,00 -381,15 774,13 0,00
Open Mic Night 400,00 348,17 151,08 401,08
Buiten Speule 397,72 0,00 0,00
Paasevent 155,49 0,00 0,00
Clubwerk DVAC 600,00 321,55 378,76 427,44
Onvoorzien 150,00 0,00 0,00 0,00

NSA tekenen en schilderen 500,00 0,00 288,35 459,84
NSA knutselen 100,00 -31,30 266,87 181,95
NSA gym 300,00 0,00 0,00 0,00
NSA sport 300,00 0,00 56,85 -5,22
NSA theater/toneel 100,00 0,00 0,00 0,00
NSA muziek 100,00 102,20 2,00 0,00
NSA kinderkoken 200,00 0,00 0,00 0,00
NSA algemeen 300,00 138,11 138,21 114,99
Totaal gesubsidieerd jeugd- en jongerenwerk 5.050,00 4.746,21 3.999,13 5.241,34

Verenigingsraad 0,00 -10,00 0,00 100,00
Wijken 275,00 81,45 80,30 256,45
Buurtpreventie 150,00 0,00 104,50 76,45
Rouwbezoekgroep 0,00 25,90 0,00 9,50
Sprundel Schoon 50,00 161,75 64,30 80,55
Opbouwwerk 25,00 0,00 84,60 49,60
Klusjesdienst 0,00 0,00 -14,66 153,80
Kunstproject 75,00 0,00 40,00 345,95
Stagiares 0,00 245,00 88,85 0,00
Vervoer / Dorpsbus 0,00 0,00 0,00 202,60
Sixties 0,00 0,00 0,00 0,00
WGZS Werkgroep Gebundelde Zorg 75,00 0,00 0,00 349,15
 Diversen 68,00 0,00 0,00 172,22
Ouderenwerk/Zorgnetwerk 400,00 543,80 75,90 400,30
Onvoorzien 0,00 0,00 0,00 0,00
Totaal gesubsidieerd overige activiteiten 1.118,00 1.047,90 523,79 2.196,57

TOTAAL ACTIVITEITEN 6.168,00 5.794,11 4.522,92 7.437,91
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Investeringsreserves: 
 

 

  Exploitatieoverzicht 2021

ONTVANGSTEN Begroting Exploitatie Exploitatie Exploitatie
2021 2021 2020 2019

Buffet ontvangsten Trapkes 87.000,00 26.413,79 38.815,58 90.032,82
Inkopen buffet Trapkes -24.000,00 -7.216,93 -12.656,01 -25.607,36
Buffet kosten -1.500,00 -761,36 -2.833,77 -1.871,15
Service abb. Kassa en BEA -1.000,00 -460,00 -460,00 -460,00

60.500,00 17.975,50 22.865,80 62.094,31

Verhuur Trapkes 31.000,00 19.865,15 19.633,86 32.256,17
Opbrengst diversen 18.000,00 8.532,12 8.556,23 23.638,56
Betaalautomaat -200,00 0,00 -50,50 -188,51
Aanpassing kassa en Betaalautomaat 0,00 0,00 0,00 -800,00
Inkopen diversen -9.000,00 -2.334,54 -2.437,53 -9.618,47
Subsidie Gemeente welzijnswerker 55.524,00 57.981,00 56.440,00 55.524,00
Subsidie Gemeente inloopfunctie 30.155,00 31.476,00 30.640,00 30.155,00
Subsidie Gemeente activiteiten 6.168,00 6.446,00 6.275,00 6.168,00
Subsidie Gemeente overig 2.392,00 2.496,00 2.430,00 2.392,00

Compensatie Corona: TOGS/TVL 0,00 5.646,09 4.000,00 0,00
Compensatie Corona: Gemeente Rucphen 0,00 12.500,00 13.867,00 0,00
Totale ontvangsten 194.539,00 160.583,32 162.219,86 201.621,06

Exploitatie Sportzaal 0,00 1.348,81 6.450,90 0,00

Totale uitgaven 204.168,00 155.671,64 152.604,93 198.475,68

SALDO -9.629,00 6.260,49 16.065,83 3.145,38

Omschrijving saldo
31-12-2019

saldo
31-12-2020

saldo
31-12-2021

Geluid 1.727,49 1.137,31 1.175,48
Toneel verlichting 4.076,35 56,35 -143,65
Beamer 1.545,04 1.590,04 1.635,04
MFA Keukenuitrusting 98,44 108,44 108,44
Bingospel 734,26 779,26 801,76
Biljart 1.841,10 2.807,35 2.844,65
Productiekosten toneel 300,00 300,00 300,00
Computers 2.475,94 54,96 54,96
Schermen mobiel -289,40 -189,40 140,60
Kookstudio (keukenuitrusting) 3.658,42 3.662,33 3.316,79
Samen Sterk 315,49 356,59 133,29
Pers.Fonds 1.605,32 1.815,27 1.859,35
Zondagmatinee -124,04 -135,79 -155,79
Rondleidingen 1.275,16 1.637,16 1.677,16
Beleef Sprundel 2.077,59 3.023,72 3.706,94
Gr.onderhoud/Invest.fonds 14.385,78 30.152,61 35.088,01
Narrow Casting 4.806,84 6.140,58 5.083,88
Evenementenkast 3.075,00 4.075,00 4.775,00
Geluidsakoestiek Zijbeuk Noord 2.300,00 0,00 0,00
Aanpassing kassasysteem / pin 800,00 0,00 0,00
Jeugd aanschaf / inrichting 2.300,00 1.308,06 1.129,38
Project Eenzaamheid 1.024,46 1.024,46 1.024,46
Vervoer Dorpsbus 0,00 -30,00 24,14
Presentatieapparatuur 0,00 5.700,00 0,00
WIFI / ICT 0,00 1.800,00 234,12
Jeugdwerk Algemeen 0,00 285,00 275,10
TOTALEN 50.009,24 67.459,30 65.089,11
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Wij reserveren bedragen voor vervanging van inventaris en apparatuur, groot onderhoud, 
enz. In bovenstaande tabel wordt de opbouw van deze voorzieningen weergegeven. 
 
 
Gymzaal 
Over 2021 moet er nog een verrekening van huur en energiekosten plaats vinden.  
In overleg met de gemeente zijn deze begroot op € 7.000,00 waardoor er in 2021 een 
positief eindsaldo van € 1.348,81 is ontstaan. 
 

 
 

 
 
 

 

Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten
Opbrengsten verhuur gymzaal School 12.652,86 14.806,12 14.436,28
Opbrengsten verhuur gymzaal 4.657,07 4.685,02 10.943,82
Opbrengsten Verhuur Kloosterlokaal School 9.600,00 9.600,00 9.600,00
Opbrengsten diversen 0,00 0,00 25,00
Compensatie Corona Gemeente Rucphen 0,00 5.890,00 0,00

     Huur 3.957,50 7.759,00 7.488,50
     Salarissen 9.449,87 9.065,27 16.504,69
     Vrijwilligers 280,00 355,00 490,00
     klaslokaal inrichting onderh 129,99 -0,43 -62,80
     Schoonmaakartikelen 686,24 794,54 601,19
     Inrichting algemeen 220,22 64,02 30,99
     Electriciteit 1.587,38 3.928,03 2.966,63
     Gas 1.696,88 4.419,86 4.119,25
     Water 90,99 130,09 268,17
     Telefoon 602,07 580,02 543,74
     Alarminstallatie 443,23 216,85 577,30
     Belastingen - Heffingen -876,67 174,00 1.017,45
     Verzekeringen 68,81 742,16 171,40
     Diversen 224,61 301,83 578,31
TOTAAL 26.909,93 18.561,12 34.981,14 28.530,24 35.005,10 35.294,82

Omschrijving 2020 20192021

SALDO

VERREKENING MET GEMEENTE
EXPLOITATIERESULTAAT

8.348,81 -289,72
0,00

-289,72
-7.000,00

1.348,81

6.450,90
0,00

6.450,90


